5 JAAR BIBLIOBEEK, DAT MAG GEVIERD WORDEN!
We hebben het samen gedaan!
In 2011 zou de toenmalige bibliotheek door
bezuinigingen gesloten zou worden.
In de vorm van een burgerinitiatief hebben we toen
met zijn allen de schouders eronder gezet en is de bieb
in Vierlingsbeek open gebleven.
Allerlei leefbaarheidsinitiatieven en heel veel
vrijwilligers en sponsoren hebben bijgedragen aan een
bibliotheek waar we trots op mogen zijn. Denk o.a.
aan: De Bèkse Biercantus, Bèkse Bruggenloop, Beek an
Tôffel, Natuurweekend, De Bèkse Koek, Beek Beweegt
en Gêf ’t Dûr.
Dagelijks staat er een vast team van enthousiaste en
professionele vrijwilligers klaar voor alle bezoekers aan
Bibliobeek. Natuurlijk hebben wij het voortbestaan van
de bieb ook te danken aan onze 10-tjesleden en de
vele sponsoren.
Wekelijks bezoeken vele mensen (oud en jong) de
Bibliobeek en daar doen we het met zijn allen voor!

Uitnodiging voor alle betrokkenen van
Bibliobeek
U bent in de maanden december 2016 en januari
2017 hartelijk welkom in Bibliobeek voor een gratis
kopje koffie/thee met een plak Bekse koek vanwege
ons 5-jarig bestaan. Voor de kinderen hebben we
ranja.
Loop gerust binnen!

SINTERKLAASACTIE VAN BIBLIOBEEK met groep 1 en 2 van Basisschool Laurentiushof

Kom je schoentje zetten
in de bibliotheek!
De kinderen van groep 1
en 2 mogen met hun klas
in de Sinterklaasperiode een vouwschoen ophalen bij
Bibliobeek. Ze knutselen hem op school in elkaar en
komen samen hun schoentje zetten! Ze komen later
weer met de klas kijken wat er in hun schoentje zit…..

Voorleesavondje op 1 december 2016 voor alle
kinderen in Vierlingsbeek en Groeningen
Dit jaar vindt op
donderdagavond 1
december " ’t Heerlijk
Voorleesavondje" plaats.
Ouders worden die dag
massaal opgeroepen om die
avond 15 minuten (voor) te
lezen.

OPENINGSTIJDEN BIBLIOBEEK GEWIJZIGD

Met ingang van 1 oktober 2016 zijn de openingstijden
van Bibliobeek gewijzigd. Op maandag, dinsdag,
woensdag , donderdag en vrijdag zijn we geopend van
13.30 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag ben je welkom
van 10.00 uur tot 13.00 uur

BEDANKT VOOR UW STEM BIJ DE
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE VOOR
STICHTING GROEVIE.
Het bestuur van Stg. Bibliotheek Vierlingsbeek
wenst u fijne feestdagen toe en dankt u hartelijk
voor uw inzet, betrokkenheid bij en voortbestaan
van Bibliobeek in de afgelopen 5 jaar.

